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Prof. Antônio Lopes de Sá
Prezados amigos e colegas,
Intensa está sendo a difusão das doutrinas científicas do Neopatrimonialismo Contábil, em
várias partes do mundo e as conquistas intelectuais dos componentes de nossa ACIN
comprovam a qualidade de nossa corrente.
Pela “Juruá” foi lançada na semana passada minha nova obra NORMAS INTERNACIONAIS E
FRAUDES EM CONTABILIDADE, livro de cunho pioneiro que realiza críticas sobre o regime
normativo internacional quanto às transgressões legais, defeitos de vernáculo e contraditório
que apresenta.
Também ampliada e atualizada acaba de sair a 5ª edição do livro TEORIA DA CONTABILIDADE,
lançamento “Atlas”.
Tenho em conclusão outra obra altamente didática sobre ANÁLISE CONTÁBIL GERENCIAL,
toda dedicada a aplicação das teses neopatrimonialistas na prática da orientação administrativa
de empresas.
Cordialmente,
Antônio Lopes de Sá

Estamos convidados a participar do I Encontro Latinoamericano do Pensamento Contábil a ser
realizado em Manizales na Colômbia, sob o patrocínio da Universidade daquela cidade e sob a
coordenação do ilustre Professor John Henry Cortés Júnior.
O evento ocorrerá de 17 a 20 de Março de 2011 e as matérias principais são as de Contabilidade
Ambiental, Internacional, Auditoria, Ensino e Teoria Contábil.
Trabalhos serão recebidos até agosto de 2010 com 15 a 30 páginas, escritas em Arial 12, 1,5
cms. de espaço e podem ser enviados aos cuidados de:
Grupo de Teoría Contable Facultad de Contaduría Pública
Universidad de Manizales
Carrera 9 Nº 19-03 Oficina 302
Tel. (6) 887 96 80 ext. 277 ou 392
Manizales, Caldas, COLOMBIA.

O emérito professor Pedro Onofre Fernandes, um dos fundadores de nossa ACIN, esteve na
qualidade de Conferencista em abril passado na cidade do México atuando no Seminário
Central de Balances Y XBRL, promovido pelo Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericanos.
Esse ilustre professor é o supervisor técnico da “Central de balanços” no Brasil, do Sistema
SPED.

Está realizando intensa difusão das doutrinas Neopatrimonialistas o professor Júlio C. de
Meirelles Júnior, na Universidade Federal Fluminense, motivando seus alunos a estudos
detalhados sobre a matéria, com ampla consulta aos autores que escreveram sobre nossos
temas. Formulou uma proposta de criação de uma linha de pesquisa sobre o
Neopatrimonialismo no departamento da Universidade referida.

O emérito professor universitário e escritor, mestre Joaquim Fernando Cunha Guimarães, da
Universidade do Minho, com o artigo/texto “A Profissão, as Associações e as Revistas de
Contabilidade em Portugal” completa mais uma “efeméride” sob o título “300 ESTUDOS E
ARTIGOS DE OPINIÃO”. Destacável é que quando completou 100 e 200 estudos e artigos de
opinião (inclui também textos e entrevistas), elaborou brochuras (pequenos livros)
comemorativas, disponíveis para download no menu “Actividades Pessoais/Livros” do Portal
INFOCONTAB.
Tem esse emérito mestre realizado muitas referências ao Neopatrimonialismo, promovendo por
seus escritos e lições ampla difusão de nossa doutrina em Portugal.

Nosso colega o ilustre mestre, professor universitário, Felipe Luiz Lima de Paulo editou na
revista "Enfoque: Reflexão contábil", volume 28 número 02
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Enfoque/article/view/8409 artigo cuja difusão colocou
ao dispor de todos os componentes de nossa comunidade neopatrimonialista. Trata-se de um
estudo de caso sobre fatos ambientais relacionado a tributo estadual.

O premiado autor Professor Rodrigo Antônio Rocha da Silva além de excelentes artigos
editados em revistas no exterior (Portugal, Argentina, Colômbia, Chile) acaba de ter publicado
outro valioso trabalho na revista Contabilidade e Informação, da Universidade de Unijui, sob o
titulo “Filosofia da Contabilidade”, com oportuno enfoque sobre o Patrimonialismo. Preciosa
vem, sendo a contribuição desse valoroso intelectual às letras contábeis de nossa doutrina.

Tomou posse na Academia de Ciências Contábeis do Paraná o ilustre membro da ACIN Prof. Dr.
Aderbal N. Müller, emérito adepto e cultor da doutrina Neopatrimonialista.

O destacado difusor do Neopatrimonialismo André Charone Tavares Lopes recebeu
homenagem do CRC/PA pelo destaque em 1º lugar entre os formandos no ano 2009 em seu
Estado. Assumiu também a cadeira de Teoria da Contabilidade do ensino à distância, na mesma
realizando difusão de nossas doutrinas científicas. Outra honra para a ACIN foi a da aceitação
do trabalho "Sistemas de Informações em Escritórios Brasileiros de Assessoria Contábil para
MPEs: Um estudo sob a ótica Neopatrimonialista" do colega André Charone no Congresso
Iberoamericano de Administração Empresarial e Contabilidade e, também, no Congresso de
Contabilidade de Gestão ambos a serem realizados em Valência/Espanha nos dias 7, 8 e 9 de
junho.

O emérito neopatrimonialista Professor Salvatore Virgillito lançou mais um trabalho em
pesquisa de marketing (métodos de pesquisa) aplicável também a Finanças e Contabilidade.
Foi responsável pela organização e pessoalmente escreveu do capítulo 8 até 34 (todos os
métodos quantitativos) revisado pelos professores Hélio e Cláudio Pinheiro. A obra com 528
páginas trata de técnicas estatísticas aplicadas à pesquisa mercadológica.
Foi Lançado pela Saraiva e já está na Internet
http://www.saraivauni.com.br/Obra.aspx?isbn=978850209020
Trata-se do único livro no mundo nessa especialidade que inclui 4 programas estatísticos de
automação.

